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CAMPEONATO PAULISTA 2020 
MENORES & MAIORES | GUB • POOM • DAN 

 
Realização: 
• Federação do Estado de São Paulo de Taekwondo (FESPT) 
   Presidente: Dr. José de Souza Júnior 
 
Organização: 
• ORGANIZAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL OLHO DO FUTURO 
   Grão Mestre Paulo Henrique Portela 

   Telefone: (11) 95398-8111 (WhatsApp) 

 

Direção geral da competição: 
• Mestre Valter Berto Júnior (Diretor de Competição)  
   Telefone: (11) 97440-0708 (WhatsApp) (para informações adicionais e dúvidas) 

 
Apoio: 
• Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra 
   Secretaria de Esportes de Itapecerica da Serra 

 
Data: 
• 26 de abril de 2020 (Domingo) 
 
Local: 
• Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra 
   Av. Dona Anila, 1001 - Olaria, Itapecerica da Serra - SP, 06860-400 

 
Condições para efetivar inscrição e participação: 
• Academias e atletas registrados na FESPT deverão estar em dia com a FESPT (anuidade e demais taxas) 

• Envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição 

• Termo de responsabilidade preenchido e assinado pelo atleta e responsável legal 

• Autorização de participação de menor de idade preenchido e assinado pelo responsável legal 

• Atletas convidados é uma categoria especial que tem como objetivo proporcionar experiência aos participantes em 

uma competição da FESPT. A simples participação como convidado não dá o direito de usufruir de todos os benefícios 

e direitos que os atletas efetivos da FESPT possuem, para tanto é necessário o devido registro e pagamento de todas 

as taxas necessárias. 

• Os atletas da categoria de base, até 17 anos, com graduação 2º e 1º Gub, poderão participar de eventos de faixas 

coloridas ou optar pelos eventos da categoria de POOM DAN, sendo neste caso aplicadas as regras e encargos (taxas, 

exemplo: anuidade) da divisão de classe de Poom e Dan para todos, registrados e convidados. Para eventos nacionais 

seletivos, em virtude das exigências da CBTKD e da WT, os atletas terão que, obrigatoriamente, possuir a graduação 

mínima 1º Gub, 1º DAN ou acima ao pertencerem as divisões de idade infantil, cadete e júnior em disputa no evento. 

• As categorias POOM e DAN que permitem a participação de atletas de 2º e 1º GUB não garantem o direito à vaga 

na Seleção Estadual para competições específicas de POOM e DAN, caso seja o vencedor pois o participante não detém 

o pré-requisito básico que é a graduação necessária. Para que o vencedor, caso não tenha a graduação POOM ou DAN 

necessária, será dada a oportunidade de se graduar, a FESPT realizará um exame específico para atender todos os 

atletas que estiverem nesta situação. Todo o procedimento, taxas e demais atos necessários serão definidos 

posteriormente. 

• Somente poderão atuar como técnicos, os que efetivarem a inscrição como técnicos, maiores de 18 anos e que 

estejam com sua anuidade em dia. 
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Inscrições: 
• Data limite 
As inscrições serão abertas no dia 20 de fevereiro e deverão ser enviadas até às 16 horas do dia 10 de abril 
de 2020 (sexta-feira). As inscrições serão feitas através do formulário eletrônico (link disponível no website 

da FESPT) e efetivadas após confirmação de pagamento da taxa de inscrição. 

 
• Valores atletas 

Modalidade 
Graduação 

GUB POOM DAN 
Kyorugi R$ 60,00 R$ 80,00 

Poomsae R$ 60,00 R$ 80,00 
ATLETAS REGISTRADOS NA FESPT 

 

Modalidade 
Graduação 

GUB POOM DAN 
Kyorugi R$ 100,00 R$ 120,00 

Poomsae R$ 100,00 R$ 120,00 
ATLETAS SEM REGISTRO NA FESPT (CONVIDADOS) 

 
• Valores técnicos 

Modalidade 
Credenciamento 

Registrados na FESPT Sem registro na FESPT 
TÉCNICOS R$ 50,00 R$ 100,00 

 
• Pagamento poderá ser feito por Depósito Bancário Identificado ou Boleto. Para emissão do Boleto é necessário 
que enviem os seguintes dados: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo com CEP, e-mail e 
telefone de contato com DDD. Lembrando que a taxa do boleto será somada à taxa cobrada. 
• Depósito Bancário Identificado, enviar comprovante do depósito IDENTIFICADO até o prazo limite para a inscrição: 
Banco Bradesco 
Agência: 2155-5 
Conta: 26882-8 
Favorecido: Federação do Estado de São Paulo de Taekwondo FESPT 
• Não haverá qualquer tipo de recebimento por parte da FESPT no dia da competição. 
• Não haverá devolução de inscrição. 
 

Uniformes: 
• Atletas 
O dobok do participante deve ter o emblema da FESPT aplicado no braço esquerdo. A FESPT não 

comercializa o emblema, apenas autoriza a produção do seu emblema. 

 
A FESPT não exige, porém, recomenda uso de produtos homologados pela WT (World Taekwondo). Importante 
saber que em eventos nacionais e principalmente internacionais são obrigatórios o uso de produtos homologados. 

• Categoria Poomsae preferencialmente com o Dobok próprio para Poomsae. 

Opcionais: 

• Aplicação do emblema da academia filiada à FESPT no lado 

esquerdo do peito. 

• Aplicação da sigla do estado de São Paulo ou do município na 

parte inferior de trás da parte de cima do Dobok, desde que 

não ultrapasse a medida de 30x12 cm. A fonte a ser usada 

deverá ser VERDANA BOLD. 

• Aplicação da bandeira do Brasil no braço esquerdo. Tamanho 

padrão é de 5x7 cm aplicado no mínimo 3cm abaixo da linha do 

ombro. 
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• Os Técnicos deverão estar vestidos adequadamente (camisa, calça comprida, sapato ou tênis) quando 

ocuparem a cadeira destinada aos mesmos. Calça jeans não é considerada uma peça de traje formal. 

Caso mencionado em ofício durante as semifinais e finais todos os técnicos deverão obrigatoriamente usar 

traje formal (por exemplo: gravata, terno, calça social, camisa) desde que informado previamente no ofício 

da competição. Se algum técnico se recusar a usar roupas esporte fino não será permitido a ele entrar no 

local de competição.  

 
Regulamento e Sistema da Competição: 
• As regras em vigor da FESPT.   

• Sistema de eliminatória simples. 

• Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: protetor de antebraço, tíbia (caneleira), 

genital (masculino e feminino obrigatórios), luva (protetor de mão), bucal (na cor branca ou transparente, 

obrigatório, sendo facultativo apenas para o atleta que, no ato da inscrição, apresentar laudo médico 

especializado no qual comprove ser prejudicial ao atleta o uso deste), Dobok gola “V”e faixa;  

• Sistema de PSS será iCross. Participantes que tiverem suas meias protetoras com sensores da iCross ou 

KPnP poderão usar as suas. Para quem não possuir a meia protetora com sensores a organização irá 

disponibilizar para locação no dia da competição. Apesar de recomendado, não há necessidade de adquirir 

as meias protetoras com sensores. 

 

• Duração das lutas 

Divisão GUB POOM DAN 

Mirim 1 x 1 1 x 1 

Infantil 2 x 1 2 round x 1:30 minutos 

Cadete 2 x 2 2 x 2 

Júnior 2 x 2 2 x 2 

Sênior 2 x 2 2 x 2 

Master 2 x 2 2 x 2 

 
Pesagem: 
• Será obrigatória a apresentação da carteira da Federação ou documento oficial com foto (RG, CHN, etc.). 

• Pesagem oficial no dia 25 de abril de 2020 das 10 às 12 horas, para facilitar haverá 3 pontos de pesagem. 

• Não haverá tolerância de peso. Atletas com peso acima ou abaixo da categoria na qual foram inscritos 

serão desqualificados para o evento. 

 
Premiação: 
Equipe: Troféu para 1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocados em classificação geral. 

Individual: Medalha para o 1º, 2º e 3º colocados. 

 

Classificação geral por equipes: 

• 1 ponto para a equipe por atleta inscrito 

• Resultados dos atletas: 

a. 1º lugar soma 7 pontos para a equipe 

b. 2º lugar soma 5 pontos para a equipe 

c. 3º lugar soma 3 pontos para a equipe 

• Em caso de empate o maior número de 1º lugar na categoria mais pesada. 

 

Comissão de ética e disciplina:  
Serão indicados pelo TJD. 
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Recurso: 
O recurso só será válido por escrito e entregue no máximo após 10 minutos do final do combate, como rege 

no regulamento de competição. Taxa de recurso será de R$ 500,00. 

 
Árbitros: 
• A equipe de arbitragem será terceirizada; 

• A organização do evento ficará responsável pela alimentação e pagamento dos árbitros; 

• Todos os demais gastos ficarão por conta dos árbitros; 

• O uso de uniforme padrão será obrigatório (não será permitido nenhuma marca ou anúncio promocional 
no uniforme, sendo permitido apenas o emblema da FESPT e descrição “ÁRBITRO” no uniforme); 

 

Divisão: 
Mirim: Gub e Poom. 
Infantil e Master: 8° Gub ao 6° Gub, 5º Gub ao 3° Gub, 2º Gub ao 1° Gub e 2º Gub ao 1° POOM DAN e acima. 

Cadete, Júnior: 8° Gub ao 6° Gub, 5º Gub ao 3° Gub, 2º Gub ao 1° Gub e 2º Gub ao 1° POOM DAN e acima. 

Sênior: 8° Gub ao 6° Gub, 5º Gub ao 3° Gub, 2º Gub ao 1° Gub e 1° DAN e acima. 
Obs.: Em caso de  W.O. o Diretor de Competição decidirá sobre a realização de combates amistosos. 

 

Categorias: 
Tabela de divisões (disponível no website da FESPT: www.fespt.com.br) e no formulário de inscrição.  

 

Poomsae (GUB): 
• Formas de disputa Divisão: Poomsae reconhecido e Poomsae estilo livre;  

• Duplas e equipes poderão ser formadas apenas entre atletas da mesma academia; 

• Competição:  Sistema de Corte;  

• Poomsae: A cada etapa de sua categoria o atleta deverá apresentar 2 (dois) Poomsaes. 

 

Formas de disputa: 
• Poomsae reconhecido 

a. Individual Masculino e Individual Feminino;  

b. Par (1 homem e 1 mulher);  

c. Equipe Masculina (3 integrantes) e Equipe Feminina (3 integrantes);  

  

• Poomsae estilo livre  

a. Individual Masculino e Individual Feminino;  

b. Par (1 homem e 1 mulher); 

  
Poomsae Reconhecido 

Individual 

Infantil: de 09 a 11 anos  
Cadete: de 12 a 14 anos  
Juvenil: de 15 a 17 anos  
Até 30 anos: de 18 a 30 anos  
Até 50 anos: de 31 anos a 50 anos  
Acima de 50 anos: a partir de 51 anos 

Par e Equipe 

Infantil: de 09 a 11 anos  
Cadete: de 12 a 14 anos  
Juvenil: de 15 a 17 anos  
Até 30 anos: de 18 a 30 anos  
Até 50 anos: de 31 anos a 50 anos  
Acima de 50 anos: a partir de 51 anos   

Poomsae Estilo Livre 

Individual e Par 
Até 17 anos: de 12 a 17 anos 
Acima de 17 anos: a partir de 18 anos 

Equipe 
Até 17 anos: de 12 a 17 anos 
Acima de 17 anos: a partir de 18 anos 
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Poomsae estilo livre: 
• A música deve ter duração de 90 a 100 segundos com 3 sinais (bipe) antes do seu início;  

• Cada academia deve ter todas as músicas de seus atletas gravadas em um pendrive, no qual deve conter 

a seguinte informação em cada música:  

a. Nome e sobrenome do atleta_categoria de disputa_academia (Exemplo: JoseJunior_Poomsae 

Individual_AcademiaSaoPaulo.mp3)  

• Elementos obrigatórios:     

a) Tuio Yop Tchagui (chute lateral com salto);  

b) Chutes múltiplos no ar (mínimo 2);  

c) Gradiente de giro (completo ou fatiado – passo a passo);  

d) Sparring (técnicas de chutes consecutivos estilo kyorugi); 

e) Acrobacia (por exemplo: estrela, cambalhota, parada de mão) 

 

Poomsaes e categorias: 

Poomsae Reconhecido 

 Graduação 1º Poomsae 2º Poomsae 

Grupo 1 8º a 5º GUB Taegeuk 2, 3 Taegeuk 1, 4 

Grupo 2 4º a 1º GUB Taegeuk 4, 5 Taegeuk 6, 7, 8 

Poomsae Estilo Livre 

Grupo 1 8º a 5º GUB 

Grupo 2 4º a 1º GUB 

 

Poomsae (POOM e DAN): 
• Seguirá o regulamento oficial da WT (World Taekwondo Federation) (clique aqui) 

 

Programação: 
20 de fevereiro   Abertura das inscrições 

 

10 de abril 16 horas Encerramento das inscrições 

 

14 de abril   Início do envio da listagem das academias para conferência (e-mail) 

 

14 de abril 16 horas Início do prazo de solicitação de correção da inscrição 

 

17 de abril 16 horas Término do prazo de solicitação de correção da inscrição 

 

20 de abril   Envio da listagem final das academias (e-mail) 

 

25 de abril 10 horas Pesagem (Encerramento as 12 horas)  

 

26 de abril 7 horas  Pesagem EXTRA   Ginásio 

  8 horas  Início da competição de Poomsae Ginásio 

  9 horas  Início da competição de Kyorugi Ginásio 

  18 horas Encerramento das atividades (Previsão) 

 

Próximos eventos 
Demais eventos, confira no Calendário 2020 da FESPT, disponível no nosso site (www.fespt.com.br). 

 

      • 

 

     •  • 


